ZBER TRIEDENÉHO ODPADU
Od 1.4.2019 sa mení spôsob zberu triedeného odpadu v obci Priechod.
Plastové obaly sa aj naďalej zbierajú do žltých plastových vriec, ich odvoz sa
uskutočňuje podľa termínov uvedených v harmonograme. Žiadame Vás, aby
ste si v deň zberu vrecia vyložili pred svoje rodinné domy v skorých ranných
hodinách.
Do vriec s plastami sa ukladajú aj viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky: krabicové obaly od mlieka, nealkoholických, alkoholických nápojov.
Ostatné zložky triedeného odpadu: papier, sklo a kovy sa zbierajú už len do kontajnerov
umiestnených v obci: pri bytovke, pri Jednote, ulica na „ Dolinách“ ,pri Pastierni, pri
obecnom úrade, jeden kontajner na sklo je umiestnený aj pri cintoríne. Termíny zberu
pre jednotlivé zložky triedeného odpadu sú uvedené v harmonograme.

PLASTY = ŽLTÉ VRECE




Do žltého vreca vhadzujte:
plastové fľaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, čistiacich a
hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek,
cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,...
Do žltého vreca nevhadzujte:
plasty silne znečistené zeminou, farbami, potravinami, olejom, plastové obaly od
motorového oleja, ropných produktov, chemikálií, jedov a výbušnín, plastové obaly v
kombinácii so sklom, papierom, kovmi, textíliou, PVC-materiály,...

PAPIER = MODRÝ KONTAJNER


Do modrého kontajnera vhadzujte:
noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky,
kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,...



Do modrého kontajnera nevhadzujte:
mokrý, mastný, alebo inak znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, prieklepový
papier, vrstvený papier, celofán, použité hygienické vreckovky, plienky, potreby,...

SKLO =ZELENÝ KONTAJNER




Do zeleného kontajnera vhadzujte:
všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabuľové sklo,
sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy,
pochutín, ...
Do zeleného kontajnera nevhadzujte:
sklo silne znečistené zeminou, olejom, farbami, chemikáliami, porcelán, keramiku,
zrkadlá, obrazovky, monitory, žiarivky, žiarovky, výbojky, svietidlá, autosklo, sklo s kovovou
vložkou,...

KOVY = ČERVENÝ KONTAJNER




Do červeného kontajnera vhadzujte:
kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealkoholických
nápojov, drobné kovové a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové
súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje), kovové časti domácich spotrebičov, hliníkovú
fóliu tzv. alobal,...
Do červeného kontajnera nevhadzujte:
kovové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok,...

